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RECTIFICATIE
IN NAAM DER KONINGIN

Op één en twintig juni tweeduizend zeven

verscheen voor mij, mrlheodorus Hubertus Johannes Maria op de Laak, notaris te—
Budel, gemeente Cranendonck:

de heer Joannes Petrus van den Wittenboer
.
planned change agent en voorzitter —

van de "Intermediaire stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de ---

Mens", tevens eigenaar van de eenmanszaak "Audio-Rarities", volgens zijn verklaring

geboren te Mierio veertien mei negentienhonderd vijf en vijftig, woonachtig ten adres -

Kastanje 28, 5731 NK Mierio, van Nederlandse nationaliteit, ongehuwd en nooit —
gehuwd geweest en niet geregistreerd of geregistreerd geweest als partner,

legitimatie; paspoort nummer NF8802866.
De voormelde stichting is statutair gevestigd te Geldrop, en is ingeschreven in het

register bij de Kamer van Koophandel en Fabheken voor Zuidoost Brabant te

Eindhoven onder dossiernummer 41092925, de stichting is geregistreerd met het

adres op het woonadres van Joannes Petrus van den Wittenboer, waar ook de

eenmanszaak op is geregistreerd, deze eenmans is bekend bij de Kamer van

Koophandel en Fabrieken voor Zuidoost Brabant te Eindhoven onder dossiernummer -

17090220.

De comparant verklaarde dat hij een eerder gedane "onder ede verklaring van

zestien juli tweeduizend vier 'wil rectificeren. —

-

De comparant rectificeert het navolgende:

De partijen:

1a). Hoofdpartij, de publiekrechtelijke rechtspersoon Staat der Nederlanden,

Binnenhof 19, Den Haag, "N.L.", waarbij de publiekrechtelijke rechtspersoon de

Nederlandse Staat niet in de specifieke bestuurstaak heeft gehandeld, maar in de

ondernemersactiviteit, public relations, en de wetenschap, bestaat er geen voldoende -

grond haar anders te bejegenen dan privaatrechtelijke rechtspersonen die dezelfde of

vergelijkbare activiteiten verrichten.

2a). Hoofdpartij. Eenmanszaak Audio Rarities, Kastanje 28, 5731 NK, Mierio, "N.L.", --

directeur J.P. van den Wittenboer die op uitdrukkelijke uitnodiging van de Staat der

Nederlanden "Ministerie van Economische Zaken in Den Haag" een rechtsverhouding

is aangegaan voor "fair use only" met het project "HItler's Inferno" in verband met
zakendoen in Japan in negentienhonderd acht en negentig, door de Nederlandse

overheid in verband met vierhonderd (400) jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland

en Japan. Op één en twintig september negentienhonderd acht en negentig

"spreekdagen" zijn door Audio-Rarities,de heer J.P. van den Wittenboer ten adres van

het Ministerie van Economische Zaken persoonlijk en mondeling de

licentievoorwaarden voor "fair use only" met het Hitler's lnferno"project grondig

besproken. Gesproken is met Mr. Hendrik E.C. Koets. Er is geen schriftelijke "fair use -

only-agreement" vastgelegd tussen de Staat en Audio-Rarities, wel is een schriftelijke -

bevestiging door de Nederlandse Staat op veertien december negentienhonderd acht -

en negentig, vanuit Tokio, Japan verzonden, waarin de mondelinge afspaak van één --

en twintig september negentienhonderd acht en negentig en wat besproken is, kort -

—

samengevat is bevestigd. De Staat heeft zich vrijwillig zelf partij gekozen.

3a).Secondiare-partij. De privaatrechtelijke rechtspersoon de Stichting Intermediary -

Foundation of the UniversaI Declaration of Human Rights, Kastanje 28, 5731 NK,



Mierlo, "N.L.", voorzitter J.P. van den Wittenboer. Als exclusieve internationaal

licentiehouder "fair use only" over het werk Hitler's Inferno, door Audio Rarties LPA -—
2445 USA, nineteenhundred fourty five, World-War II, werkzaam tevens als —~-

intermediair, wetenschappelijk, mensenrechten.

4a).Secondiare-partij. de publiekrechtelijke rechtspersoon Zuid-Duitse Deelstaat

Freistaat Bayern, Duitsland, Alexandera Strasse 3, 80538, Mijnchen, Deutschland. Als

algemeen auteursrechthouder over het werk "Hitler's Inferno". Kontrollratdirektive 50. -

5a).Secondiare-partij. de publiekrechtelijke rechtspersoon de Amerikaanse auteurs -
-^" en muziekrechtenorganisatie The Harry Fox Agency Inc., New York U.S.A., 771 Third -

Avenue, New York, 10017 USA, vertegenwoordigd door Frank S. Rittman in de functie
'"' van International Business Administrator, die zich laat vergezellen door Edward

P.Murpy en Yoshio Inomata. Aangaande het verstrekken van een schriftelijke

internationale exclusieve-licentie "Hitler's Inferno" voor "fair use only", datum afgifte ----

licentie zeventien augustus negentienhonderd vijf en negentig.
" -^ Voorwaarden en condities "fair use only" voor wetenschappelijk en bibliotheek -

^ gebruik.
'

Hitler's Inferno is een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, hetwelk bestaat uit -

afzonderlijke werken van liederen en toespraken uit het tijdperk Hitler Duitsland in een

door de maker Audio Rarities (USA) in een logische anti-fascistische vorm aan
- '

eikander in de Engelse taal gesproken commentaar in negentienhonderd vijf en veertig
'*^""'-'"

in de USA, het einde van de Tweede Wereldoorlog, hierbij wordt, onverminderd het -—

auteursrecht op ieder werk afzonderlijk, als de maker aangemerkt Audio Rarities (USA)

.^_.,, degene, onder wiens leiding en toezicht het totale werk is tot stand gebracht. Het —-—
" ''"^

auteursrecht over de Duitse toespraken en geluidsopnames door Adolf Hitler en ---

—

NSDAP -bij overdracht door de geallieerden na negentienhonderd vijf en veertig

berusten bij de Zuid-Duitse deelstaat Freistaat Bayern, en de nederlandse versies van

toespraken en liederen van de NSB bij de staat der Nederlanden. Hierbij is in het geval

van het werk "Hitler's Inferno" het totale auteursrecht in eigendom van Freistaat

Bayern, het doel hiervan is om misbruik onder controle te kunnen houden door de

staat en strafbaar te stellen in verband met het ondeskundig gebruik van toespraken, -

liederen, afbeeldingen en gedragingen die na negentienhonderd vijf en veertig na de --

val van het Derde Rijk bewezen en ernstig fout waren bevonden door het Tribunaal in -

Neurenberg. Zowel de hedendaagse Duitse wet-en regelgeving (Duitse grondwet) —
alsmede de Amerikaanse en Nederlandse wet- en regelgeving alsmede Europese en -

Internationale Verdragen maken uitzonderingen voor het gebruiken van materialen -—

i

-
• voor historische, wetenschappelijke en educatieve doelstellingen voor gebruik door —

-

I

bibliotheken en op scholen, studie of gebruik door wetenschappers, (Title 17, United -

i
States Code). Bij het auteursrecht moet nog iets anders worden onderscheiden en wel

I

• - ' het zogenaamde persoonlijkheidsrecht droit moral door Audio Rarities (USA). Het |

-,%\ fe^ persoonlijkheidsrecht van de auteur van het werk gaat nimmer teniet. Dit recht moet — i a

.-.-...-.-..... g|2Q beschouwd worden als een absoluut en exclusief zelfstandig recht, staande naast

^ — het auteurschap. Uit het een en ander volgt, dat het persoonlijkheidsrecht —

—

^' onafhankelijk van het auteursrecht een zelfstandig, niet overdraagbaar recht vormt. Als

; de toespraken en liederen in negentienhonderd vijf en veertig op rechtmatige manier ~
~

' zijn verzameld, hetgeen uit onderzoek is gebleken en moet worden aangenomen, heeft

Audio Rarities (USA) het exclusieve recht de plaat "Hitler's Inferno" in eigenbeheerte -

vermenigvuldigen en te verspreiden. Het droit moral kan na overlijden van de maker —
;

" worden uitgeoefend door degenen die hij daartoe bij uiterste wilsbeschikking heeft —
;

- - aangewezen. Zonder uiterste wilsbeschikking door de maker zelf afgegeven, of bij —
[

- - - .. ontbreken van informatie over de maker,alleen mogelijk met een schriftelijke licentie —
I . door de auteursrechtenorganisatie. Intermediary Foundation of the UniversaI —

-,^

I

r
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Declaration of the Universal Declaration of Human Rights, postbus 324, 5660 AH,
Geldrop Nederland heeft sinds negentienhonderd vijf en negentig bij schriftelijke

licentie door de Amerikaanse Auteursrechten organisatie "The Harry Fox Agency Ine" -

in New York USA, te gelden als exclusieve licentiehouder op het mogen beheren en --

internationaal verspreiden van het intellectueel & mechanische eigendomsrechten
"Hitler's Inferno", hiernaast kunnen bibliotheken, archieven, musea als niet-exclusieve

licentiehouders fungeren en wetenschappers-agreementen verstrekken aan
onderzoekers. Het op de geluidsdragers vastgelegde materiaal is gegarandeerd
authentiek. Het werk "Hitler's Inferno" is gegarandeerd geen nazisme of neo-nazisme.
Het is een getuigenis over de holocaust. De juridische afhandeling over de
auteursrechten en over het werk zijn in negentienhonderd negen en negentig en
daarna op zestien juli tweeduizend vier met een titel "In naam der Koningin" notarieel -

vastgelegd bij Notahaat op de Laak, Capucijnerplein 38, Budel Nederland. Het werk is

verder geregistreerd met een registratienummer bij de Belastingdienst "registratie en --

successie" in Nederland. Op één maart negentienhonderd negen en tachtig traden de
Verenigde Staten toe tot de "Berner Conventie ", een tussen een aantal staten

gesloten verdrag, (Berner Conventie, gedefinieerd onder sectie 101 van Title 17, United
States Code) waarbij het auteursrecht van onderdanen van elk van de deelnemende --

Staten beschermd wordt in alle aangesloten Staten, waaronder ook Nederland.
Stichting Stemra is de Nederlandse zusterorganisatie van de Amerikaanse
auteursrechtenorganisatie The Harry Fox, Ine New York. Vervaardigde opnamen van -

uitzonderlijke documentaire waarde naast andere items mogen in officiële archieven --

worden bewaard. Hitler's inferno Is opgenomen in de USA, bij de Universiteit van
Kansas City, Missouri, in de Miller Nicols Library,en maakt deel uit van een
wetenschappelijke verzameling van items over de holocaust onder de rubriek

"Suzanne Statland Collections in Holocaust Studies" a bibliography of research
materials. —
Toegelaten: hetgeen in overeenstemming is met de wettelijke en de morele norm met
hetgeen naar de regels van het maatschappelijke verkeer redelijkerwijs geoorloofd is --

met inachtneming van Artikel 25 A W en title 17 United States Code, in combinatie met
in kracht rechtsgeldige Europese en Internationale Verdragen (Berner Conventie,
WIPO- Verdragen, Rome Conventie, TRIPS agreement van World Trade
Organisation), Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele

Rechten, waarin de auteursrechten van wetenschappers en de beoefening van de
wetenschap, mensenrechten zijn geworden, waar individuele aangesloten-
Staten aan zijn verbonden.

Verboden: in het algemeen iedere gehele of gedeeltelijke mechanische overname, —
bewerking of nabootsen inbreuk op intellectueel eigendom in gewijzigde vorm voor een
ander doel of een daadwerkelijk verschil vertonen dan het oorspronkelijke doel door de
maker zelf verkozen; alle produkten die niet in overeenstemming zijn met de wettelijke

en de morele norm, en alles wat met hetgeen naar de regels van het maatschappelijke
verkeer redelijkerwijs niet geoorloofd is en als redelijkerwijs aannemelijk is, dat ook de
maker die inbreuken zou hebben afgekeurd; ten gehore brengen of vertonen in het —
openbaar, illegaal verspreiden van produkten of misbruik van gedachtengoed,
negativisme, obsceniteit, obscurantisme; gebaren, uitdrukkingen, emblemen,
geschiedvervalsing; muziek gezongen en gesproken alsmede instrumentale
bewerkingen, met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige —
wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats

en tijd toegankelijk zijn, hierbij inbegrepen omroepuitzendingen, sportevenementen, al

dan niet per kabel satelite, en internettransmissies. —
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indien aan twee of meer personen een gemeenschappelijk auteursrecht op een zelfde

werk toekomt, kan, tenzij anders is overeengekomen, de handhaving van dit recht door

ieder hunner geschieden. De Staat de monopoliehouder over het vervolgen van

strafbare feiten in overeenstemming met wat hierover is vastgelegd in --

negentienhonderd vijf en veertig door de geallieerden controleraad op grond van de — '^

wetgeving ter voorkoming van nationalisme en militairisme van de Tweede ' *

Wereldoorlog "kontrollratdirektive 50". 1

De volgende partijen zijn aanwezig.

Bij de ondertekening van deze notariële rectificatie zijn de volgende partijen aanwezig:

JP. van den Wittenboer in de functie als directeur Audio-Rarities en in de functie als --

Voorzitter van Intermediary Foundation of the UniversaI Declaration of Human Rights.

De overige partijen zijn niet in persoon vertegenwoordigd bij de ondertekening van de -

rectificatie van de notariële akte.

Originele schriftelijke bewijzen zullen aan de akte worden gehecht, wanneer niet —
origineel zal worden aangegeven dat het een kopie of een print betreft Onder de ~

originele aanhechtingen zit ook een "originele Kiezerspas voor de verkiezingen voor — .^
Provinciale Staten Noord-Brabant die gehouden is op zeven en twintig maart

tweeduizend zeven. De kiezerspas was bestemd voor de heer Joannes Petrus van —
den Wittenboer, adres Kastanje 28, 5731 NK, Mierto, waarbij door hemzelf de volmacht

aan de Voorzitter van de Stichting Intermediary Foundation of the UniversaI

Declaration of Human Rights is afgegeven op de kiezerspas om te gaan stemmen. Het

stemrecht is een grondrecht, en dat moet hoog worden gehouden. De burgerij is vrij om ^
de eigen mening te geven over de volksvertegenwoordigers. Gezien de verklaring

.-^..jjife.
'

onder ede in de notariële akte de dato twee en twintig juni negentienhonderd vier en -

negentig, kan niet worden uitgegaan van een democratie, maar is sprake van een "^

schijndemocratie. Er is geen stem uitgebracht. Er zal eerst een integraal — ^^

partementair openbaar onderzoek moeten geschieden naar de toestand van de

rechtsstaat en de democratie. De bewindsman Hirsch Ballin die zijn kabinetszetei

verloor door de IRT-affaire in negentienhonderd vier en negentig (verwijs ook naar —-
notariële akte van een verklaring de dato één en twintig januari negentienhonderd vier

en negentig), die aftrad als minister van justitie omdat de Tweede Kamer hem had

verboden verdere bemoeienis te hebben met de zware criminaliteit, deze bewindsman

die later in tweeduizend zeven wederom de post van "minister van justitie" mag

bekleden onder Balkenende, heeft nu kennelijk de opdracht om onderzoek te --

verrichten naar de misdaadorganisatie waar hij zelf lid van is " Kabinet Balkenende IV" ^
In rubriek "15" van akte notarieel "in naam der koningin" de diverse boekwerkjes met -

:^

bewijzen en brieven van Audio-Rarities en de Stichting, zijn thans digitaal vastgelegd -

g
op een DVD-rom, met actualisering tot en met tweeduizend zeven inbegrepen. Op de -

^

DVD-rom zijn daarnaast extra opgenomen een complete website door de sociale j

databank Nederland, in Huizen, Noord-Holland, "N.L.", en een rapport in

pdfbestandsformaat "naboek 20e editie 2006" door H.M. Walker uit Berlicum en .
' ^^

Stichting Werkgroep negentienhonderd zeventig, in Tilburg, "N.L". De DVD-rom en de

inhoud hiervan alle aanwezige stukken maakt thans onderdeel uit van de notariële —
rectificatie.

"

De rubrieken "15 en 16" immateriële of naamschade. Door de Staat der Nederlanden -

het mondeling agreement "fair use only" Hitler's Inferno te hebben geschonden op een

of meer keren en / of tijden en / of data. Te concretiseren in een geldvordering.— -

—

Wordt de echtheid van deze authentieke akte en de titel betwist. Wanneer een —

-

gerechtsdeurwaarder komt met een betekende grosse, waarvan de echtheid en / of —
onjuistheid wordt betwist. De gerechtsdeurwaarder dient dan zijn opdrachtgever aan te

spreken en vervolgens dient de opdrachtgever de Staat der Nederlanden waartegen -



^
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de grosse is betekend te benaderen voor verificatie van de echtheid en onjuistheid. —
Wordt de echtheid en / of onjuistheid van een authentieke akte betwist, dan vermeldt --

'
' artikel. 159 lid 1 Rv:een geschrift dat het uiterlijk heeft van een authentieke akte, geldt -

als zodanig behoudens bewijs van het tegendeel.

Algemeen geldt, dat het tegenbewijs tegen de authentieke akte drukt op degene die ---

. ... haar onjuistheid en / of valsheid beweert, in een speciale "Valsheidsprocedure" bij de -

•tsv '^y civiele rechter. Bij deze notariële akte met de titel geldt, dat deze procedure voor de —
civiele rechter absoluut en alleen in combinatie van een openbaar parlementair —
onderzoek naar het rechtssysteem volgt, met horen van alle getuigen onder ede. In —

^ een "valsheidsprocedure" worden de notariële akte van een verklaring de dato één en
^ - twintig januari negentienhonderd vier en negentig en notariële akte onder ede de dato

- ^ twee en twintig juni negentienhonderd vier en negentig onderdeel van één totale
- if^v-r / valsheidsprocedure op alle akten.

§^'^; ^ Artikel 430 Rv. Geeft algemene regels, voor grossen van excecutoriale titels en de
betekening daarvan, voordat zij ten uitvoer kunnen worden gelegd.

' ön De kracht van het schriftelijk bewijs is in de oorspronkelijke akte (minuutakte) gelegen.
- — - - Grossen en gehele afschriften van een authentieke akte die volgens de wettelijke
" '- -->'^"= voorschriften moeten worden bewaard, leveren, wanneer zij zijn afgegeven door een --

ï^ - daartoe bevoegde ambtenaar (in dit geval de notaris) hetzelfde bewijs op als de
oorspronkelijke akte. — —

—

Problemen met het vinden van een gerechtsdeurwaarder door de opdrachtgever.
Problemen bij het bereid vinden van een gerechtsdeurwaarder voor het uitvoeren van -

de opdracht "ministerieplicht" kunnen zich voordoen. Te denken valt van het naar
elkander en op elkander afschuiven van de opdracht. Daarbij moet opdrachtgever
eerst alle gerechtsdeurwaarders in Den Haag schriftelijk benaderen om daarna zich te

kunnen richten tot de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
KBvG, postbus: 12, 3740 AA in Baarn. Uiteindelijk moet via de Tweede Kamer de
ministeriële verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie worden geactiveerd om -
ambtshalve een gerechtsdeurwaarder aan te wijzen die de opdracht moet uitvoeren. -
De minister van justitie heeft de taak algemeen te zorgen dat de rechtsbedeling

behoorlijk kan functioneren. Men spreekt wel van apparaatzorg. Verder te denken valt

(gezien de aard en de opstelling door de Nederlandse Staat (de goodwill-belangen), —
dat de Staat de status quo zal handhaven zo lang enigszins mogelijk is, en zich -—
daarom om die reden van geen enkele Wet, Verdrag rekenschap en verantwoording --

za I geven

.

De geconstateerde feiten. Op datum zeventien augustus tweeduizend vijf is het

Duitse volkslied gezongen ten gehore gebracht via de TV -omroep SBS6 om acht

(20.00) uur, voorafgaande aan het voetbalinterland Nederland tegen Duitsland in

Rotterdam, daarna is op datum vijf april tweeduizend zes het Duitse volkslied

instrumentaal (kort in een reclame van Achmea) ten gehore gebracht via TV -omroep -

NOS Nederland 1, voor het (acht) 20.00 - uur journaal, daarna is op datum zeven april

tweeduizend zes het Duitse volkslied instrumentaal (kort in de reclame van Achmea) --

ten gehore gebracht via TV-omroep RTL4 voor het (half acht)1 9.30- uur journaal.

Verder is sprake van over langere periode plegen van negativisme en
wetenschappelijke sabotage onder hoofdverantwoordelijkheid van de Nederlandse —
Staat gericht tegen de stichting, Audio-Rarities met het Hitler's Inferno project, verwijs ~
naar rubriek "15"DVDrom. Verder: Nederlandse Staat laat het toe dat Zij door derden -

als Adolf Hitler op Internet is geportretteerd, in de vorm van een (ex)-minister van
Justitie die thans de post bekleed van ministervan sociale zaken mr. J.P.H. Donner —
met "hitlerkapsel", en een procureur-generaal Jhr Mr. De Wijkerslooth de Weerdesteijn
als "Adolf Hitler" die het onderwerp discriminatie in zijn takenpakket heeft, afgebeeld —

i'iSkl .'
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met een "hakenkruis" op het hoofd en met "Hitlersnor". De Nederlandse Staat laat dit -
ondanks de bekendheid met de websites en de bekendheid wie achter deze websites -

zitten, (de heer K.H de Werd en Stichting Sociale Databank Nederland, R.M. ~

—

Brockhus), bewust voortbestaan. De bewijzen zijn te vinden op de DVD-rom in rubriek
"15". Er zijn door die derden K.H. de Werd inmiddels zestigduizend (60.000) e-mails —
hiervan internationaal verzonden.

Dat ertussen de hoofdpartijen de Staat der Nederlanden en Audio-Rarities (kamer van
Koophandel: 17090220) een rechtsversverhouding bestaat of heeft bestaan niet in—
specifieke bestuurstaak, uithoofde van "fair use only" "Hitler's Inferno" Audio Rarities -- ï

LP A 2445, uithoofde waarvan de schuldenaar nog iets van de Staat der Nederlanden ^
had te vorderen, nu te vorderen heeft of nog in de toekomst te vorderen zal krijgen in -

verband met schenden afspraken / overeenkomst.
-. -^ Gevorderd wordt. Voor naamschade en omzetderving een geldbedrag van twintig ---

ot:, . miijoen euro (€ 20.000.000,00), hierbij op te tellen de wettelijke rente jaarlijks, extra --

de bedragen per overtreding tot een maximum per jaar, executie en
administratiekosten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening --

van de schuldenaar. _.

Verbeurd zullen worden. Bij het ten geboren laten brengen van Duitse volkslied of —
andere zaken zonder vergunning die zich buiten het referentiekader "fair use only"
vallen), op Nederlands grondgebied en / of het zich op internet als Adolf Hitler laten —

^^^ afbeelden op de Website van K.H. de Werd casu quo Sociale Databank Nederland, —
R.M. Brockhus, of via een andere manier, (bij Ministerie van Justitie bekende websites

I-:.-
,en regelmatig bezocht door ministerie van Justitie). Letterlijk van de website van de ™
Sociale Databank Nederland, citeer: GEEN AANKLACHT Justitie zal geen vervolging
instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van Justitie mr. -
J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureursgeneraal mr J.P. de

-.^ Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via

vo ï:v voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze
ïBHii persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet --

aan mee. " (De Telegraaf van achttien oktober tweeduizend drie), einde citaat. Bedrag
tienduizend euro (€ 10.000,00) per overtreding per constatering per keer per
iedere nieuwe data op de kalender, oplopen tot een geldbedrag maximum van —
twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) per jaar. Buiten beslag vallen goederen voor -

—

r:
openbare dienst van de Staat, artikel 436 Burgerlijk Wetboek.

•— Voor beslag zijn vatbaar. Bedragen bestemd voor educatieve en wetenschappelijke -

doelen tot een maximum van honderd duizend euro (€ 100.000,00). De marktwaarde -

(in geld) afgeschreven en verouderd materieel Landmacht, Marine en Luchtmacht die -

niet meer voor de openbare dienst van de Staat dienen. Deze zaken kunnen zonder ---

limiet worden beslagen indien niet aan de betekening, van het bevel van de
gerechtsdeurwaarder wordt voldaan door de Nederlandse Staat. Verder kan beslag —
worden gelegd op roerende zaken die niet bestemd zijn voor de openbare dienst van -

de Staat:oude metalen, afgeschreven computers, afgeschreven ~

> ^m kantoorinventaris,sloopmaterialen uit gebouwen van de overheid die na verbouwingen
-- - vrijkomen en die op de dumphandel te verkopen zijn, alles waar enigszins een
^em geldbedrag aan toe te kennen valt. Verder alle roerende en niet roerende zaken die ---

niet onder de openbare dienst vallen met inbegrip van derdenbeslag op tegoeden -----

onder de Nederlandse Staat die niet te kwalificeren vallen voor openbare dienst.
< •^^ Het totaalbedrag van de schuldvordering, twintig miljoen euro (€ 20.000.000,00) —

met bijtelling van veertig duizend euro (€ 40.000,00) voor viermaal geconstateerde
overtredingen, maakt Totaal bedrag twintig miljoen veertig duizend euro

:r?3ei (€20.040.000,00). .



^

'i

De volgende stukken DVD-rom, brieven, licentie zullen aan deze akte worden
gehecht.

1b. De originele brief door de Nederlandse Staat "Royal Netherlands Embassy" Tokio,

Japan, datum veertien december negentienhonderd acht en negentig, inzake het

werkbezoek van één en twintig september negentienhonderd acht en negentig, de
mondelinge bespreking van de voorwaarden voor "fair use only" ten Ministerie van
Economische Zaken in Den Haag met Audio- Rarities.

2b. Kleurenprint van de uitnodiging door Ministerie van Economische Zaken "speciale

spreekdagen voor genodigden" Zakendoen in Japan, gericht aan Music Company
International, JP. van den Wittenboer is (Audio-Rarities). Contact inzake venA/erking -
van de uitnodiging, EVD, Lucy Wentholt. -—
3b. De originele brief "licentie" door de Amerikaanse auteurs en muziekrechten
organisatie Harry Fox Agency Ine, New York USA, zeventien augustus
negentienhonderd vijf en negentig, inzake Hitler's Inferno project.

4b. De originele brief door de DCO Bestuur en Onderwijs Commissie van Justitie van -

de Tweede Kamer, Den Haag, datum veertien september tweeduizend zes, kenmerk -

"Hitler's Inferno".

5b. De ohginele brief door Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, achttien december
negentienhonderd acht en negentig, kenmerk: BRF 51.04JH/kk, verwijs naar rubriek --

"20" akte notarieel zestien juli tweeduizend vier "In naam der Koningin".

6b. De originele brief door de Hoge Raad der Nederlanden van vier januari -—-—-—

-

tweeduizend zeven, inzake reageren op het verzoek de onechtheid of valsheid van de
notariële akte van twee en twintig juni negentienhonderd vier en negentig te bewijzen -

of kunnen aantonen, kenmerk; 73 91 /SvdO/rk. —
7b. DvD-rom door Intermediary Foundation of the UniversaI Declaration of Human —
Rights en Audio-Rarlties, met de stukken en getuigen onder rubriek "15" aangevuld en
onderdeel van deze rectificatie.

8b. De originele Stempas voor de provinciale staten Noord-Brabant, kieskring 1

('s-Hertogenbosch), om te stemmen op zeven maart tweeduizend zeven, in Gemeente
Geldrop en Mierio, waarbij J.P. van den Wittenboer de Voorziter van Intermediary

Foundation of the UniversaI Declaration of Human Rights, volmacht geeft de stem uit -

te brengen. Kaartnummer: 1 771 01 61 1 1 3.

In het hoofd van deze akte de woorden "In naam der Koningin", uitvoerbaar bij --

voorraad, tenzij de schuldenaar de combinatie de vordering, de titel, de akte(n) --

onrechtmatig of ongegrond voorkomt,een door de schuldenaar aan te spannen -

"Valsheidsprocedure" via de civiele Rechter.

De voormelde rectificatie op de notariële grosse "In naam der Koningin" de dato
zestien juli tweeduizend vier heeft comparant met een eed versterkt in handen van mij,

notaris, afgelegd, nadat hij mij had verklaard de betekenis van de eed te beseffen en te

weten dat de wet het plegen van meineed strafbaar stelt.

SLOTBEPALINGEN -

Voormelde opgave, volledige voorlezing, afvraging en beantwoording hebben
plaatsgehad in tegenwoordigheid van de getuigen.

De comparant en de getuigen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij,

notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde
documenten vastgesteld.

Waan/an akte,

in minuut opgemaakt, is verleden te Budel, gemeente Cranendonck, op de datum in —
het hoofd van deze akte vermeld, in tegenwoordigheid van de dames
mevrouw Catharina Jacoba van Casteren-Daniëls, geboren te Weert
twee en twintig januari negentienhonderd negen en zestig en



et^n Hendrina Maria Antonla Meeuwissen, geboren te Budel negen en twintig november

negentienhonderd zes en vijftig, als getuigen.

Na zakelijke opgave van de inhoud en toelichting van deze akte aan de comparant, ----

heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden te hebben kennis genomen van de inhoud

van deze akte en daarmee in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na —
volledige voorlezing door de conapafarnit, de getuigen en mij, notaris, ondertekend. —

—

Volgen handtekeningen

UITGEGEVËKl V

fe notaris.

EERSTE GROSSE
aan en ten verzoeke van genoemde heer J.P. van -

den Wittenboerte Mi^^rie^emeente Geldrop-Mierio,

op heden acht ojs^tcJÊerj^^^eediiizend zeven.

'''im.^

'^.^ns^?%fft'"
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